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colegi ai acestora care activează în România.
va fi realizată având ca 
total inclusivă

sau din străinătate

Keynote Speakers:

California Berkeley; 
Manea

University; 

Asociat conferin
intensiv 
Conf.Univ.Dr. 
înregistrar
maximă de 60 de cursan
 
Fee: Suportul financiar 
domeniul cercetării, firme 
publice, din România.
 
Detaliile legate de programul Conferin
link: http://www.econacademi

Conferin

Î N  A C E S T  N U M Ă R  

V O M  P R E Z E N T A  O  

S E R I E  D E  

E V E N I M E N T E  

Ș T I I N Ț I F I C E ,  

R E S P E C T I V  

O P O R T U N I T Ă Ț I  D E  

F I N A N ȚA R E  A  

A C T I V I T Ă Ț I I  D E  

C E R C E T A R E ,  

D E Z V O L T A R E ,  

I N O V A R E .  

 

 

 

Descriere: Universitatea Babes-Bolyai, prin intermediul
Economice și Gestiunea Afacerilor, organizează prima edi

dedicată economiștilor români afiliaţi unor universităţi străine / instituţii de 
cercetare din afara ţării (aceasta fiind principala categorie de interes), precum 
colegi ai acestora care activează în România. Selecţia lucrări
va fi realizată având ca unic criteriu calitatea articolelor propuse

total inclusivă, respectiv deschisă oricărei audienţe din mediul academic 
sau din străinătate. 

Keynote Speakers: Nicolae Bogdan Gârleanu, Haas School of Business, University of 
California Berkeley; Mugur Isărescu, Guvernator Banca Na
Manea, Massachusetts Institute of Technology; Virgiliu Midrigan

University; Cristian Pop-Elecheş, Columbia University. 

Asociat conferinței ERMAS, în diminețile zilelor de 18
intensiv și actual în econometrie pe tematica „Big Data Econometrics

Conf.Univ.Dr. Otilia Boldea de la Tilburg University, Olanda
registrarea participării se face separat de înscrierea la 

maximă de 60 de cursanți). 

Suportul financiar și logistic este asigurat de o serie de instituţii cu atribuţii în 
domeniul cercetării, firme private și instituţii însărcinate cu implementarea politicilor 
publice, din România. 

Detaliile legate de programul Conferinței și Cursului sunt disponibile la urm
http://www.econacademia.net/conferinta.html  

Conferința Științifică Anuală a Economi
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Programul Operațional Competitivitate 
Descriere 

Programul Operațional Competitivitate (POC) este menit să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul 
redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) și 
implicit servicii slab dezvoltate. Aceste două carențe, alături de alte deficiențe structurale, ca de exemplu, mediul 
de afaceri fragil sau productivitatea scăzută în industrie și servicii, fac imposibilă utilizarea potențialului 
competitiv existent. 

Prin intervențiile sale, Programul se dorește a fi unul dintre factorii-cheie care să contribuie la îmbunătățirea 
accesului, securității și utilizării de tehnologii informaționale și de comunicare de calitate, precum și la 
consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, cu scopul de sprijinire a competitivității economice și 
dezvoltării în România, contribuind, totodată, indirect, la îmbunătățirea unor domenii precum educația, 
sănătatea, incluziunea socială sau reducerea sărăciei. 

Direcțiile principale de investiții în CDI sunt următoarele: 

- Creșterea  cercetării  CDI  private,  cu  scopul  de  a  stimula  inovarea  la  nivelul operatorilor economici. 
- Sprijinirea infrastructurilor de CD și a capacității de a dezvolta centre de excelență, bazate pe clustere de 

competitivitate existente sau viitoare și conectate cu centre de CDI în cadrul unor poli de creștere. 

- Promovarea unui mediu favorabil inovării în mediul de afaceri, prin dezvoltarea de produse și servicii, transfer 

tehnologic, crearea de rețele și clustere. 

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare 

Inovare 2014-2020 și care vor fi susținute prin POC: 

• Bioeconomie; 

• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; 

• Energie, mediu și schimbări climatice; 

• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate; 

În afară de cele patru domenii de specializare inteligentă, POC va sprijini, de asemenea, CDI pentru Sănătate, un 
sector de interes național pentru România, care reprezintă o prioritate cu relevanță publică. Sănătatea 
reprezintă un domeniu cu impact critic asupra calităţii vieţii şi a resurselor publice. 
 

Versiunea a doua a documentului consultativ al POC este disponibilă la adresa Ministerului Educației Naționale: 
www.poscce.edu.ro. 

       



 

 

 

 

 

East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB)
 
Str.  Pestalozzi ,  Nr.16  
300115,  Timișoara,  jud.  Timiș 
Tel .:  (004)0256 592 588 
Fax:   (004)0256 592 500 
Emai l :  ecreb.feaa@gmai l .com 
Website:  www.ecreb.ro  

Programul Opera

ID-ul axei 

prioritare 

Denumirea 

axei prioritare 

Cercetare, dezvoltare tehnologică 
sprijinul competitivităţii economice 
afacerilor 

Obiective specifice 

(OS) și rezultatele 

pe care statul 

membru caută să 

le obțină prin 

sprijinul din partea 

Uniunii (•) 

OS 1.1.A. Creșterea investi
încurajarea cererii pentru CDI:

• Creșterea cheltuielilor sectorului privat pentru 
CDI; 

• Creșterea procentu
execută și utilizeaz
 

OS 1.1.B. Creșterea transferului de cunoștințe, 
tehnologie și personal cu competențe CDI prin 
parteneriate între mediul privat 

• Creșterea capacit
de a răspunde cererilor de pia
servicii accesibile sectorului privat;

• Creșterea cheltuielilor sectorului privat pentru 
CDI. 
 

OS 1.2.A. Creșterea excelenței bazei științifice ca 
motor al inovării prin dezvoltarea infrastructurii 

• Crearea de infrastructuri CD cheie pentru 
dezvoltare competitivă;

• Creșterea excelenței bazei științifice ca motor al 
inovării. 
 

OS 1.2.B. Creșterea implic
UE, prin deblocarea poten
în CDI ca de exemplu în programul cadru Orizont 
20202 și prin atragerea de talente și competențe 
avansate în sistemul na

• Creșterea particip
și întreprinderilor (în special IMM
România la Orizont 2020;

• Creșterea excelen
inovării. 

 

European Center for Research in Economics and Business (ECREB) 

Programul Operațional Competitivitate

Axe prioritare 

AP 1 

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 

Tehnologia Informa
economie digitală competitivă

șterea investiţiilor private în CDI și 
încurajarea cererii pentru CDI: 

șterea cheltuielilor sectorului privat pentru 

șterea procentului de întreprinderi care 
și utilizează activități de CDI. 

șterea transferului de cunoștințe, 
și personal cu competențe CDI prin 

parteneriate între mediul privat și cel de cercetare: 

șterea capacității organizațiilor de cercetare 
de a răspunde cererilor de piață și de a furniza 
servicii accesibile sectorului privat; 

șterea cheltuielilor sectorului privat pentru 

șterea excelenței bazei științifice ca 
motor al inovării prin dezvoltarea infrastructurii CD: 

Crearea de infrastructuri CD cheie pentru 
dezvoltare competitivă; 

șterea excelenței bazei științifice ca motor al 

șterea implicării în cercetarea la nivelul 
UE, prin deblocarea potențialului pentru excelență 

plu în programul cadru Orizont 
și prin atragerea de talente și competențe 

avansate în sistemul național de CDI: 

șterea participării organizațiilor de cercetare 
i întreprinderilor (în special IMM-uri) din 

România la Orizont 2020; 

șterea excelenței bazei științifice ca motor al 

OS 2.1.A. Creșterea eficienței activit
dezvoltarea serviciilor de e
interoperabilității și securit
tehnologiilor cloud 

• Dezvoltarea serviciilor de e
de evenimente cheie din via
mediului de afaceri;

• Creșterea accesului și a gradului de utilizare a 
serviciilor de e
mediu de afaceri.

 
OS 2.1.B. Dezvoltarea infrastructurii 
precum și a competențelor digitale pentru susținerea 
e-educației, e-sănătă
digitale: 

• Creșterea accesului și a gradului de utilizare a 
sistemelor TIC integrate în educa
cultură; 

• Creșterea num
regulat Internetul.

 
OS 2.2. Creșterea integr
în economie și susținerea antreprenoriatului și inov
pentru dezvoltarea de produse 

• Creșterea valorii ad
și serviciile TIC în PIB;

• Creșterea nivelului utiliz
în România. 

 
OS 2.3. Extinderea 
comunicații în band

• Creșterea gradului 
de comunicații in band
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ional Competitivitate 

AP 2 

Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 

șterea eficienței activităților publice prin 
dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, asigurarea 

ții și securității informatice și utilizarea 
tehnologiilor cloud și a instrumentelor media sociale: 

Dezvoltarea serviciilor de e-guvernare pentru 36 
de evenimente cheie din viața cetățenilor și a 
mediului de afaceri; 

șterea accesului și a gradului de utilizare a 
serviciilor de e-guvernare de către cetățeni și 
mediu de afaceri. 

Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC, 
și a competențelor digitale pentru susținerea 

sănătății, a culturii on-line și a incluziunii 

șterea accesului și a gradului de utilizare a 
sistemelor TIC integrate în educație, sănătate și 

șterea numărului de persoane care utilizează 
regulat Internetul. 

șterea integrării pe verticală a soluțiilor TIC 
și susținerea antreprenoriatului și inovării 

pentru dezvoltarea de produse și servicii TIC: 

șterea valorii adăugate generate de produsele 
i serviciile TIC în PIB; 

șterea nivelului utilizării comerțului electronic 

Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de 
ții în bandă largă de mare viteză: 

șterea gradului de penetrare a infrastructurii 
ții in bandă largă. 


